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Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet. København, den 15. marts 2023.

a. Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet anmoder Finansudvalget om tilslutning til, at der oprettes 
mulighed for en frivillig indbetaling efter anmodning om tilbagebetaling af varmechecken, hvormed 
der optages en indtægt på § 29.21.14. Mulighed for frivillig indbetaling efter anmodning om tilbage-
betaling af varmecheck på skønnet 0,1 mio. kr. i 2023.

Forslaget medfører ikke udgifter i finansåret.

b. Den daværende regering, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Frie Grønne, Alter-
nativet og Kristendemokraterne indgik d. 11. februar 2022 Aftale om målrettet varmecheck og d. 30. 
marts 2022 Tillægsaftale om målrettet varmecheck.

Som følge af aftalerne er der givet et engangstilskud til husstande med lav indkomst og varmekilder 
omfattet af ekstraordinære prisstigninger i fyringssæsonen 2021-2022 på 6.000 kroner (varmecheck).

Varmechecken udbetales på baggrund af oplysninger fra BBR-registeret. Der har bl.a. været eksemp-
ler på, at varmechecken er blevet udbetalt til husstande, som i BBR er registreret med gasfyr, men 
ikke længere opvarmer deres hus med gas. Sådanne husstande er – hvis de lever op til de øvrige 
betingelser i Lov om engangstilskud til husstande med lav indkomst og varmekilder omfattet af 
ekstraordinære prisstigninger i fyringssæsonen 2021-2022 – berettiget til at modtage varmechecken 
og skal ikke betale den tilbage til statskassen. Der er ikke nogen, der har modtaget varmechecken på 
6.000 kroner, der er forpligtet til at betale tilbage.

Enkelte borgere, der har modtaget varmechecken, har dog ønsket, at der er mulighed for frivilligt at 
tilbagebetale det modtagne beløb. Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet ønsker at imødekomme 
ønsket, hvilket kræver, at der er bevillingsmæssig hjemmel til at modtage en indbetaling.

Den konkrete løsning giver mulighed for generel indbetaling til staten – og ikke en konkret tilbage-
betaling af varmecheck. Det skyldes, at det ikke vurderes at være administrativt hensigtsmæssigt at 
stille krav til, at indbetalingerne direkte skal kunne følges tilbage til en udbetalt varmecheck. Såfremt 
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den enkelte indbetaling skulle kunne spores tilbage til en konkret udbetaling af varmecheck, vurderer 
Energistyrelsen, at de administrative omkostninger ville overstige de forventede indtægter i væsentlig 
grad. Den foreslåede løsning baseres på manuel sagsbehandling.

Energistyrelsen vil offentliggøre en e-mailadresse, som borgere kan henvende sig til og anmode om 
at få tilsendt en faktura på 6.000 kroner, hvilket svarer til en tilbagebetaling af varmecheck. Energi-
styrelsen fremsender herefter en faktura på 6.000 kroner, som borgeren kan betale. Løsningsmodellen 
vurderes at være hurtig at implementere. Aftalepartierne bag de to aftaler om målrettet varmecheck 
blev orienteret om løsningen d. 16. september 2022.

Der skønnes under betydelig usikkerhed en indtægt, som opføres på statens indtægtsbudget på 0,1 
mio. kr. i 2023. Indtægterne vil således tilfalde statskassen og ikke prioriteres på anden vis, hvilket 
ligeledes er gældende, såfremt der skulle blive indbetalt mere end 0,1 mio. kr.

Dispositionerne kan specificeres således på under- og standardkonti:

Indtægt (mio. kr.)
§ 29.21.14. Mulighed for frivillig indbetaling efter anmodning om tilbagebetaling af varmecheck 

(Ny konto)
10. Mulighed for frivillig indbetaling efter anmodning om tilbagebetaling af varme-

check
34. Øvrige overførselsindtægter 0,1

c. Aktstykket forelægges Finansudvalget nu med henblik på at kunne imødekomme de borgere, der 
ønsker en mulighed for indbetaling.

e. Under henvisning til ovenstående anmodes om tilslutning til, at der oprettes mulighed for en frivillig 
indbetaling efter anmodning om tilbagebetaling af varmecheck, hvormed der i 2023 kan optages 
indtægter på skønnet 0,1 mio. kr. på § 29.21.14. Mulighed for frivillig indbetaling efter anmodning 
om tilbagebetaling af varmecheck, således at der på den kommende finanslov for 2023 opføres 
følgende:

Udgift

(mio. kr.)

Indtægt

(mio. kr.)
§ 29.21.14. Mulighed for frivillig indbetaling efter 

anmodning om tilbagebetaling af varme-
check (Ny konto) - 0,1
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f. Finansministeriets tilslutning foreligger.

København, den 15. marts 2023

Lars Aagaard

/ Jimmy van der Brugge

Til Finansudvalget.
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